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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi menjadi hal yang penting untuk manusia, terutama untuk 

jaman yang serba modern seperti sekarang ini. Dengan perkembangan teknologi 

arus pertukaran informasi menjadi hal yang cepat dalam persebarannya, tak jarang 

informasi tersebut menjadi viral. Karena mudahnya persebaran arus informasi, 

siapa saja bisa dengan mudah menyebarkannya. Banyak cara yang dilakukan 

manusia untuk berkomunikasi, salah satunya adalah melalui Media social. Dimana 

media sosial menjadi fenomena baru yang sedang disukai oleh banyak orang. 

Teknologi yang berkembang ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang 

tak lepas dari kegiatan sehari-hari. Masyarakat pun bisa mendapatkan berbagai 

informasi dari banyak sumber yang berbeda-beda, tentunya dengan bantuan 

teknologi dan jaringan internet yang memudahkan pertukaran informasi tersebut. 

Teknologi itu sendiri juga memudahkan masyarakat untuk melihat atau mencari 

informasi yang mereka sukai seperti hiburan, bisnis, maupun berita yang sedang 

hangat dibicarakan dengan menggunakan teknologi dimanapun dan kapanpun. 

 Dengan banyaknya media yang mendukung perkembangan informasi 

seperti Instagram, twitter, facebook, dan Salah satu media yang sekarang sering 

dilihat yaitu YouTube. YouTube menjadi platform video paling popular di 

Indonesia dengan total 88% dari 268,2 juta penduduk Indonesia aktif dalam 

jejaring YouTube menurut data HootSuite yang merupakan situs layanan 
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manajemen konten. Pada dasarnya Youtube merupakan website yang menfasilitasi 

pengguna untuk berbagi video yang mereka miliki, mulai dari video music, film 

pendek, trailer, seni, video edukasi, atau video log dan banyak aktivitas lainnya 

yang bisa di bagi kepada orang lain. Youtube sendiri berdiri sejak 2005, dan 

sekarang sudah berkembang menjadi besar bahkan Google sempat membeli 

Youtube dengan harga US$ 1,65 miliar. Youtube sendiri mendapatkan 

penghasilan melalui iklan yang ditampilkan sebelum video-video youtube diputar. 

Video yang diputar di Youtube tidak akan hilang kecuali dihapus dan akan selalu 

bisa dilihat kapanpun bahkan setahun setelah video tersebut di upload, hal ini 

memudahkan masyarakat untuk melihat video kapanpun sesuai kemauan mereka. 

Teknologi yang serba mudah memungkinkan orang menajadi konsumen sekaligus 

produsen informasi yang berlangsung dimedia social, hanya bermodalkan paket 

data atau wifi dan telepon genggam pintar setiap orang bisa berselancar sesuka 

hati didunia internet. 

Perubahan dramatis pada pola komunikasi manusia membuat media cetak 

semakin tertinggal, koran yang masih mengandalkan berita langsung dari 

narasumber, sekarang sudah basi saat akan dicerna pembaca, karena aliran berita 

sekarang lebih cepat dalam sehari. Cepatnya persebaran media massa secara 

online membuat koran kian tertinggal karena metode penyebaran dan pencetakan 

surat kabar yang masih terbilang kuno, berbeda jauh dengan media online yang 

persebarannya cepat dan mudah. Banyakmnya keuntungan dan kemudahan 

membuat media online kian banyak dimanfaatkan beberapa pihak jurnalistik 

untuk menyampaikan berita dengan cara berbeda, yang kita ketahui jurnalistik 
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pada umumnya merupakan sebuah kegiatan untuk mencari, membuat, mengolah 

dan menyebarluaskan peristiwa baik itu secara tertulis maupun audiovisual. 

Jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, 

menyusun dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara 

indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayak. (Suhanda, 

s2010: 23). Sesuai dengan tujuan kegiatan jurnalistik dalam memengaruhi 

khalayaknya dengan pemberitaan, unsur keindahan pada sajian produknya sangat 

diutamakan, karena itu selain dibentuk dalam berbagai jenis, beritapun dikemas 

dalam konstruksi. 

Jurnalistik menyajikan produk berupa berita, yaitu Berita Langsung, Berita 

tidak langsung, dan berita lain sebagainya. Pada dasarnya berita mempunyai tujuh 

sifat yang istimewa dan unsur yang layak diberitakan secara teoritis yaitu akurat, 

adil, lengkap, dan berimbang, objektif, ringkas, jelas, dan hangat. Adapula bagian 

dari jurnalistik yaitu Reportase Investigatif. Reportase Investigatif sendiri 

mengartikan bahwa dalam kegiatan pers mengkonotasikan bukti yang dapat 

dijadikan fakta bagi upaya menjelaskan adanya kesalahan atau pelanggaran, 

kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau pihak-pihak tertentu. 

Reportase investigasi sendiri merupakan kegiatan peliputan yang mencari, 

menemukan, dan menyampaikan fakta-fakta adanya pelanggaran, kesalahan, atau 

kejahatan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat. Chris White dari 

The parliament Magazine di Brussels dalam (Santana, 2004: 136), pekerjaan 

jurnalisme investigasi menyatakan ‘’Yang pertama, untuk mengungkapkan dan 

mendapatkan sebuah kisah berita yang bagus, kedua, menjaga masyarakat untuk 
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memiliki kecukupan informasi dan mengetahui adanya bahaya ditengah 

kehidupan mereka’’.  

Media komunikasi Youtube membantu masyarakat dengan keuntungan 

yang mana bisa melihat langsung dengan menggunakan rekaman yang telah 

ditayangkan, bagaimana proses investigasi berlangsung dengan bukti-bukti yang 

ditemukan dilokasi dan para pelaku tindakan tersebut. Tayangan ini membantu 

masyarakat untuk lebih mengetahui kejahatan apa yang terjadi disekitar mereka 

tanpa mereka sadari. Salah satu penyedia konten berita secara investigasi yaitu 

akun Youtube Lumajang TV, dimana setiap video yang diperlihatkannya adalah 

kebanyakan mengenai Reportase Investigasi secara langsung di tempat perkara. 

Ada beberapa akun yang juga menyiarkan berita dan investigasi khusus di daerah 

kabupaten Lumajang yaitu, akun Bang iOne, Lumajangsatu, dan akun milik bapak 

Bupati Lumajang itu sendiri dengan nama Cak Thoriq. Diantara 4 akun tersebut 

Lumajang TV lah yang mempunyai subscribe (orang yang berlangganan untuk 

menonton setiap video yang ditampilkan) lebih banyak yaitu 29.428 subscribe 

dengan lebih dari 7 juta penayangan dalam 81 video. Lumajang TV memulai 

debut akunnya pada 22 oktober 2018, Lumajang TV terbilang cukup muda 

dibandingkan dengan 3 pesaingnya yang lebih dulu membuat akun youtube. 

Kabupaten Lumajang yang dijuluki Kota Pisang sangat terkenal dengan 

pasirnya yang melimpah dan kualitasnya yang dianggap paling bagus, sehingga 

menjadi incaran pengusaha local maupun internasional. Propinsi jawa Timur 

mendata ada sekitar 60 izin pertambangan di Lumajang yang diakui masyarakat 

maupun perusahaan. Situs Kabupaten Lumajang menulis Lumajang memiliki 
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potensi cadangan pasir besi paling luas di Indonesia, area pasir yang mengandung 

zat besi itu bisa mencapai 60 ribu hectare, dengan rata-rata kadar besi antara 30 

hingga 40 persen yang membentang luas dan memanjang di pantai selatan. 

Tambang pasir di Lumajang sempat menjadi sorotan ketika kasus penganiayaan 

terhadap Salim Kancil akibat penambangan pasir yang seccara besar-besaran 

menimbulkan korban jiwa, dimana Salim yang merupakan petani sekaligus aktivis 

yang gencar menolak tambang pasir di Desa Selok Awar-awar meninggal dunia 

akibat penganiayaan warga sekitarnya. Banyaknya penambangan pasir di 

Lumajang membuat beberapa pihak bermain curang untuk mencari untung 

sendiri. Kesempatan tersebut tercium oleh pihak pemerintahan kabupaten 

Lumajang dan segera melakukan investigasi langsung terhadap portal-portal yang 

menjaga tiket jalan terhadap pengendara truk bermuatan pasir. Pihak Lumajang 

TV pun tak tinggal diam dan ikut untuk menginvestigasi dengan merekam 

kejadian investigasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Lumajang yaitu bapak 

Thoriqul Haq yang akrab disapa cak Thoriq. 

Kabupaten Lumajang yang pernah meraih penghargaan Green Leadership 

atau Nirwasita Tantra dan Adipura pada 14 februari 2019 yang diserahkan 

langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla ketika daerah Lumajang masih dalam 

pimpinan cak Thoriq benar-benar menunjukkan ketegasannya ketika melakuka 

investigasi terhadap pihak tiket jalan penambang pasir. Dalam video tersebut cak 

Thoriq mencari barang bukti kecurangan berupa tiket jalan yang secara tidak 

resmi dikeluarkan dari pemerintahan kabupaten Lumajang, sementara kop tiket 

menunjukkan bahwa tiket tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan 
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Daerah yang mana dinas tersebut sudah tidak beroperasi lagi kata cak Thoriq. 

Dalam proses investigasi yang dilakukan cak Thoriq dan jajaran aparat kepolisian 

dan Satpol PP dapat diketahui siapa dalang perusahaan dan orang-orang yang 

bermain curang tersebut sehingga kasus penipuan ini langsung ditindaklanjuti di 

ranah hukum. Video yang berdurasi lebih dari 7 menit itu ditonton oleh lebih dari 

empat ratus ribu penonton dan memiliki 1.438 komentar. 

Cak Thoriq sangat tegas dalam menindak kejahatan yang terjadi di dalam 

pemerintahannya, berbagai komentar yang ditulis di akun Lumajang TV dalam 

video tersebut pun juga turut membangun. Seperti komentar dari @Andrian 

Gabriel  

“Hajar dan sikat abis para pungli di NKRI ini yg menyusahkan 

masyarakat bawah yg sdh jelas" lebih berat pekerjaannya malah di pungli. Ini 

contoh terbaik dari Bpk. Bupati Lumajang yg sigap sidak setiap saat semoga 

menjadi contoh dan cermin untuk para pejabat yg sedang memimpin agar tegas 

dalam bertindak jangan hanya makan gaji tapi tdk mau bekerja. Hebat P. Bupati 

👍🙏”. 

 Apa yang terjadi didalam rekaman video sudah bisa dikatakan sebagai 

citra, karena menurut Kother (2000) dalam Ruslan (2003) citra adalah suatu 

keyakinan, gagasan dan kesan seseorang terhadap suatu objek. Selain video 

investigasi, Lumajang TV juga menampilkan berita tentang perkembangan Kota 

Lumajang, pembangunan infastruktur dan kegiatan yang dilakukan oleh pak 

Thoriq sebagai bupati Lumajang. 

Dalam konteks politik, Arifin (2003: 106) mendifinisikan citra sebagai 

gambaran public tentang dunia politik. Karena pada dirinya politik adalah wilayah 

kontestasi, kompetisi dan konflik yang lahir karena perebutan kekuasaan, maka 
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citra politik dapat bermakna gambaran dan persepsi public tentang otoritas, 

kekuasaan, kewenangan, consensus dan konflik yang memiliki makna tersendiri. 

Sebagai sebuah gambaran, citra politik tidak berkorelasi dengan realitas 

objektifnya. Sebagai gugusan persepsi yang didalamnya terkandung kepercayaan, 

pengharapan dan nilai akan suatu objek, yang pada gilirannya dapat diartikan 

menjadi sebuah opini pribadi. Jadi secara tidak langsung citra politik diarahkan 

untuk membentuk opini public tentang citra bupati dalam pemerintahannya. 

Severin dan tankard, Jr. (2010: 400-401), menyebutkan bahwa seorang 

ahli sosiologi Gaye Tuchman dalam bukunya Making News (1978) menyatakan 

“Berita merupakan konstruksi realitas social.” Yang berarti pesan berupa berita, 

liputan kusus dan sebagainya merupakan sesuatu yang dibangun dan dibentuk 

oleh media untuk suatu tujuan tertentu. Ada motif dibalik setiap pesan yakni 

berupa nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam benak pemirsa. Dalam 

pembentukan opini public media massa memegang peranan penting, karena pada 

umumnya media massa terlibat dalam pembuatan wacana politik dengan 

mengkonstruksi dan merekonstruksi peristiwa-peristiwa politik. 

Dengan perkembangan teknologi komunikasi, para pelaku politik 

memanfaatkan media sebagai sarana politik agar dapat mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Dimana media merekonstruksi peristiwa-peristiwa untuk menampilkan 

citra tertentu yang disajikan kepada masyarakat melalui media social. Dengan 

alasan itulah saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti fenomena komunikasi 

politik dalam pencitraan melalui video media social. Dengan judul “Konstruksi 
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Citra Cak Thoriq melalui Video (analisis Framing Cak Thoriq sebagai Bupati 

Lumajang di channel YouTube Lumajang TV)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latarbelakang yang telah disampaikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konstruksi citra Cak Thoriq 

sebagai Bupati Lumajang dalam video YouTube di channel Lumajang TV. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk menganalisis konstruksi citra cak Thoriq sebagai Bupati 

Lumajang yang terbentuk dalam video YouTube di channel Lumajang TV. 

1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

 Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan 

akademis, sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya terkait analisis 

framing pada pemberitaan di media social terutama YouTube, adapun manfaat 

lain yaitu:  

a. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai framing media social 

di Indonesia, khususnya pada video YouTube. 

b. Memperlihatkan karakter media social YouTube. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Secara umum dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

wawasan atau pandangan baru dalam mengkonstruksi citra dalam media 

social YouTube. Adapun manfaat lainnya yaitu: 
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a. Bagi Media : Sebagai bahan masukan untuk lebih memanfaatkan 

media social sebagai sarana komunikasi dalam membangun citra 

politik didalam pemerintahan. 

b. Bagi Pembaca : Sebagai pengetahuan bagaimana media 

membentuk citra politik dalam suatu video. 

c. Bagi civitas akademik : Sebagai acuan bagi mereka yang 

menggunakan analisis framing dalam media social. 

 


